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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL 4 DESEMBRE DE 1930

Presideacia del Dr. Ricard ZAHIQI'IEV (fill)

President

Assistant-hi els meuibres senyors Mn. BAIALLEH, Borev, que actua de
Sucretari, CLOSES, COIOINA, CHEVALIER, FeHHEir, P. PLIJIULA, Rost--1 .L, SEHO,
Sol r i SABAHos, el Sr. President obre la sessi6 a les IS pores , 45 miuuts.

Queda adores el non membre En ,josep M. ' FONT presentat en la sessi6
anterior pels senyors SERE, Sol ,e SABARIS i P. Pniiui.A; es Llicenciat en
Ciencies Naturals i es dedica a Geoiolia, viii al carrer de Valencia, 16,
principal , I.", Barcelona.

Es presenta uu non membre.

CO.MUNII'Al' 16 VeuBAL:

Histologia . - El P. PuJiuiA exposa la seva observaci6 sobre el com-
portament del conjuuti t embrionari, destinat a formar Ia tunica prupia de
la a ucosa esofil'igica en el conill, co qne suggereix al senyor ROSELI. que
exposi la couveniencia de qni- es faci min revisi6 histol6gica de I'esi,fag
dels enihi inns dels romml,ants.
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I REBALLS ORIoIN.ALS:

R. P. En L. NAVAS, S. J.: Excursi6 entomol6gica a la vall de Noguera

de Card6s (Lleida) (6 figs.).-R. P. J. PWIul.A, S. J.: ObservaciOn de tin

estadio ciauOfilo en el conjuntivo de un embri6u de conejo de 18 dias

(2 figs.). - A. CODINA: N'AMAnoR ROMANi t.

Despres de donar-se compte de les rublicacions rebudes, especial-

ment dels tres printers fascicles de l'obra Geologie de la Mediterranee

Occidentale (ex Genlogie des Pays Catalans) resultat d'una ampla col'la-

boraci6 internacioual d'iniciativa privada en homenatge al Centenari de

la Societe Geologigne de France, on ve publicat gratu'itament l'anwlci de

les uostres publicacions, 4o que hem vist amb molta satisfacci6, i no ha-

vent altres assumptes de que tractar, el President alga la sessi6 ales 19

hares, 15 miuuts.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 4 DESEMBRE 1930

Presidencia del Dr . Ricard ZARIQUIEY (fill)

President

Amb assistencia dels membres senyors ANDORRA, BATALLER, BOTI'1 qne

actua de Secretari, CLOSES, ConuNA, CHEVALn R, CUATRECASAS, FERRER,

F at cii, GUERIN, MARCET i R IBA, P. PUJIULA, ROSELL, SANCRISTUPOI., SERO,

SOLE i SAB A RIs, el President obre In sessi6 ales 19 bores, 30 minuts.

S'aprova I'acta de In sessi6 anter ior sense Inodificacions.

Es Ilegeix una Carta del Secretari preseutant la dimissi6del seucarrec

per incompatibilitat amb les seves ocupacious a Palam6s (Girona) i ofe

rint-se per tot to denies qne pugui esser util a la INSIITuciO.

Es d6ua compte de In marxa de In INSTITUcl6 durant 1'any 1930,

El Tresorer presenta I'estat de caixa de is INs'lrrucIO amb an total d'en-

trades de 3526'10 pessetes i un total de sortides de 2136'70 pessetes, res-

tart un remaneut en caixa de 1389'40 pessetes. El senyor CoDINA fa pre-

sent que enguauy la subvenci6 de 1.000 (mil) pessetes que de consuetud

rebiem de la DiputaciO Provincial, SecciO de Foment, Negociat de Cul-

tura, no s'ha pogut cobrar eucara, degut a que segons indicacions de l'in-

terventor, la Dictadura no havia assenyalat per a nosaltres aquella quan-

titat en els Pressupostos vigents. No obstant, degut a les gestious del

Tresorer, secundades pel President i Vis-president, s'Ila pogut lograr la

consignaci6 per a aquest any dcl senyor President i del Diputat ponent de


